
 بسمٍ تعالی

 آئیه وامٍ پژيَاوٍ داوشجًیان استعدادَای درخشان داوشگاٌ یزد

 :مقدمٍ

پژٍّطی ٍ با ّذف ضٌاسائی ٍ حوایت داًطجَیاى هوتاس -ایي آئیي ًاهِ بز اساس آئیي ًاهِ تسْیالت آهَسضی

داًطگاُ در هماعغ هختلف کارضٌاسی ، کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی ٍ بِ هٌظَر فزاّن آٍردى اهکاًات آهَسضی، 

 .پژٍّطی ٍ رفاّی بزای اػتالی سغح ػلوی آًاى تذٍیي گطتِ است

 افراد ياجد شرایط مقطع کارشىاسی : 1مادٌ 

 هَرخ 2146/21ضوارُ ) داًطجَیاى همغغ کارضٌاسی کِ عبك آئیي ًاهِ هصَب ٍسارت ػلَم :سطح یک

 :حائش ضزایظ سیز باضٌذ (15/12/1377

 .بزگشیذگاى گزٍّْای پٌجگاًِ آسهَى سزاسزی با هؼزفی ساسهاى سٌجص آهَسش کطَر 1-1

هَضَع هصَبات ضَرای ػالی اًمالب )دارًذگاى ًطاى عالی کطَری الوپیادّای داًص آهَسی  1-2

 در رضتِ هزتبظ، با هؼزفی دبیزخاًِ الوپیاد (فزٌّگی

ِ ّای اٍل تا سَم جطٌَارُ ّای هؼتبز ػلوی  1-3 اس لبیل خَارسهی،جَاى )بزگشیذگاى رتب

در رضتِ یا گزٍُ آهَسضی هزتبظ با عزح ابتکاری خَد یا سهیٌِ ای کِ (خَارسهی،راسی ٍفارابی 

 %35در آى بزگشیذُ ضذُ اًذ، با هؼزفی دبیزخاًِ ّز یک اس جطٌَارُ ّا با هطارکت حذالل 

 بزگشیذگاى الوپیادّای ػلوی داًص آهَسی ٍ جطٌَارُ خَارسهی بایذ اس عزیك آسهَى سزاسزی :1تبصرٌ

 .پذیزفتِ ضذُ باضٌذ

، کساًی ّستٌذ کِ هجوَع ًوزات اکتسابی آًْا در 1 بزگشیذگاى آسهَى سزاسزی هَضَع بٌذ :2تبصرٌ

 . اًحزاف هؼیار اس هیاًگیي ًوزات در گزٍُ آسهایطی هزبَعِ باالتز باضذ5/2آسهَى سزاسزی حذالل 

 در گزٍُ آسهایطی ریاضی فیشیک ٍ رتبِ کل 100 پذیزفتِ ضذگاى  با رتبِ کل کوتز یا هساٍی :سطح دي

ّوچٌیي داًطجَیاى . ّای آسهایطی ػلَم تجزبی، ػلَم اًساًی ٍ ٌّز  در گز50ٍُکوتز یا هساٍی 

 .ًوًَِ کطَری

 در گزٍُ آسهایطی ریاضی فیشیک ٍ رتبِ کل 200 پذیزفتِ ضذگاى  با رتبِ کل کوتز یا هساٍی :سطح سٍ

  در گزٍُ ّای آسهایطی ػلَم تجزبی، ػلَم اًساًی ٍ ٌّز 100کوتز یا هساٍی 



 در گزٍُ آسهایطی ریاضی فیشیک ٍ رتبِ 500 پذیزفتِ ضذگاى  با رتبِ کل کوتز یا هساٍی :سطح چُار

  درگزٍُ ّای آسهایطی ػلَم تجزبی ٍ ػلَم اًساًی 250کل کوتز یا هساٍی 

 در گزٍُ آسهایطی ریاضی فیشیک ٍ رتبِ 1000 پذیزفتِ ضذگاى  با رتبِ کل کوتز یا هساٍی :سطح پىج

  در گزٍُ ّای آسهایطی ػلَم تجزبی ٍ ػلَم اًساًی 500کل کوتز یا هساٍی 

 ًفز اٍل رضتِ 3داًطجَیاًی کِ در یک ًیوسال تحصیلی، بز اساس هیاًگیي ًوزات در سهزُ : سطح شش

 اًحزاف هؼیار اس هیاًگیي ًوزات در 5/2تحصیلی داًطگاّی خَد باضٌذ ٍ هیاًگیي ًوزات آًْا حذالل 

ِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی ٍ 17هطزٍط بِ ایٌکِ هؼذل آًْا اس . رضتِ تحصیلی ضاى باالتز باضذ  در رضت

ِ ّا کوتز ًباضذ ٍ حذالل 18ػلَم پایِ ٍ اس   . ٍاحذ درسی گذراًذُ باضٌذ50 در سایز رضت
  

 درصذ 20ایي داًطجَیاى اس سال دٍم بِ بؼذ بایذ در پایاى ّز ًیوسال تحصیلی، در سهزُ  : 1تبصرٌ 

 بزتز داًطجَیاى ّن رضتِ تحصیلی داًطگاّی خَد باضٌذ

  ٍاحذ کوتز باضذ14 ٍاحذّای گذراًذُ داًطجَ در ّز ًیوسال تحصیلی ًبایذ اس  :2تبصرٌ 

 داًطجَیاًی کِ ًوزات ًاتوام دارًذ ٍ تا سهاى بزرسی، ًوزُ آًْا اػالم ًطَد در صَرتیکِ  :3تبصرٌ 

 ٍاحذ ًباضذ، هؼذل آًْا بذٍى احتساب 14تؼذاد کل ٍاحذّای اػالم ضذُ  آى ًیوسال آًْا کوتز اس 

 ٍاحذّای ًوزات ًاتوام در ًظز گزفتِ هی ضَد

 بِ هٌظَر بزرسی در ضزایظ یکساى، داًطجَیاًی کِ ًوزات آًْا در آى ًیوسال تحصیلی اس  :4تبصرٌ 

 .هطوَل ایي آئیي ًاهِ ًوی ضًَذ (...داًطجَی هیْواى،اًتمالی،)سایز داًطگاّْا اخذ ضذُ باضذ

 

 تسُیالت   : 2مادٌ 

 ٍاحذ پژٍّاًِ بِ ػٌَاى کوک ّشیٌِ 12بِ داًطجَیاى سغح پٌج ٍ ضص، در ّز ًیوسال هؼادل  (2-1

 .پژٍّطی اػغا هی ضَد

 ٍاحذ پژٍّاًِ بزای 8، در ّز ًیوسال هؼادل 1-2بِ داًطجَیاى سغح چْار، ػالٍُ بز تسْیالت بٌذ (2-2

 . خَاّذ آهذ، اػغا هی ضَد2 ًیوسال با هَارد هصزفی کِ در تبصزُ 8هذت 

، در ّز ًیوسال هؼادل 1-2سغح یک، ػالٍُ بز تسْیالت بٌذ (3-1)بِ داًطجَیاى سغح سِ ٍ بٌذ (2-3

 . خَاّذ آهذ، اػغا هی ضَد2 ًیوسال با هَارد هصزفی کِ در تبصزُ 8 ٍاحذ پژٍّاًِ بزای هذت 16



، در ّز ًیوسال هؼادل 1-2سغح یک، ػالٍُ بز تسْیالت بٌذ (2-1)بِ داًطجَیاى سغح دٍ ٍ بٌذ (2-4

 خَاّذ آهذ، 2 ًیوسال بِ ػٌَاى پژٍّاًِ با هَارد هصزفی کِ در تبصزُ 8 ٍاحذ پژٍّاًِ بزای هذت 24

 .اػغا هی ضَد

 درصَرتی کِ داًطجَیی هطوَل چٌذ هادُ اس هَاد فَق باضذ، تسْیالت بز اساس هادُ ای کِ – 1تبصرٌ 

 .ضاهل بیطتزیي همذار است، تؼلك هی گیزد

/ آهَسضی، خزیذ لَاسم ٍ هَاد تحمیماتی/ خزیذ تجْیشات تحمیماتی:  هَارد هصزف پژٍّاًِ  -2تبصرٌ 

آهَسضی، / آهَسضی، خزیذ کتاب، خزیذ ًزم افشارّای تخصصی، ّشیٌِ تؼویز تجْیشات تحمیماتی

ِ بزداری ٍ اًجام آسهایطات)ّشیٌِ خذهات آسهایطگاّی ٍ هیذاًی ، ّشیٌِ سفزّای ػلوی (هاًٌذ ًوًَ

هزتبظ با فؼالیت پژٍّطی، ّشیٌِ هزاجؼِ بِ هزاکش ػلوی ضْزّای دیگز، ّشیٌِ ضزکت در 

 ٍرسضی – فزٌّگی –ٍرسضی در راستای ارتمای ٍضؼیت ػلوی - فزٌّگی- کالس ّای ػلوی

داًطجَ، حك التحمیك عزح ّای پژٍّطی، حك ػضَیت در اًجوي ّای هؼتبز هلی ٍ بیي الوللی، 

 – ٍ یا در هجالت هؼتبز ػلوی ISIّشیٌِ چاپ هماالت در هجالت هؼتبز بیي الوللی با ًوایِ 

 ٍ ّشیٌِ ISC تزٍیجی داخلی هَرد تاییذ ٍسارتیي ػلَم ٍ بْذاضت با ًوایِ –پژٍّطی ٍ ػلوی 

 .تاییذیِ ػلوی ٍ رسوی اختزاػات ٍ اکتطافات ثبت ضذُ

داًطجَیاى سغَح پٌجگاًِ یک تا پٌج، بز اساس آئیي ًاهِ هصَب، اهکاى اداهِ تحصیل بِ صَرت  (2-5

 .ّوشهاى در دٍ رضتِ تحصیلی را دارًذ

 

 


